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Espumisan 100 mg/ml krople 30 ml
 

Cena: 25,85 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 30 ml

Postać Krople

Producent BERLIN-CHEMIE

Rodzaj rejestracji Lek

Substancja
czynna

Simeticonum

Opis produktu
 

Wstęp
Lek Espumisan w postaci kropli jest produktem przeciwwzdęciowym, który może być podawany już niemowlętom powyżej 1. miesiąca
życia. Składnikiem czynnym leku jest simetikon, który nie wchłania się z przewodu pokarmowego i jest wydalany z organizmu w
niezmienionej formie.

Na co jest lek Espumisan? Wskazaniem do stosowania kropli jest objawowe leczenie zaburzeń żołądkowo-jelitowych, które objawiają
się w postaci nadmiernego gromadzenia się gazów w przewodzie pokarmowym. Po konsultacji z lekarzem lek może być również
stosowany po zabiegach chirurgicznych, gdy w przewodzie pokarmowym pacjenta gromadzą się gazy. Produkt można wykorzystać
wspomagająco w przypadku kolek jelitowych pojawiających się u niemowląt, poza tym może być wykorzystany przed badaniami jamy
brzusznej. Znajduje też zastosowanie w badaniach z podwójnym kontrastem. Dodatkowym wskazaniem do stosowania Espumisan w
postaci kropli są zatrucia środkami powierzchniowo czynnymi – w tym przypadku lek Espumisan będzie działać poprzez redukcję
nasilenia pienienia treści przewodu pokarmowego. Działanie składnika czynnego leku Espumisan, simetikonu, polega na obniżeniu
napięcia powierzchniowego zgromadzonych w przewodzie pokarmowym pęcherzyków gazu.

W opakowaniu znajduje się 30 ml kropli Espumisan. W skład 1 ml (25 kropli) leku wchodzi 100 mg simetikonu oraz składniki
pomocnicze. Przed wykorzystaniem leku Espumisan w postaci kropli należy dokładnie zapoznać się z dołączoną do opakowania ulotką.
Jeśli lekarz nie wyda innych rekomendacji, należy przestrzegać wskazań zawartych w ulotce, w tym również określonego tam
dawkowania. Zalecane dawkowanie leku zależne jest od wskazania do jego stosowania.

W przypadku nadmiernego gromadzenia się gazów w przewodzie pokarmowym pacjenci dorośli oraz młodzież mogą przyjmować 20
kropli Espumisan 3–5 razy dziennie. Rekomendowane dawkowanie leku Espumisan u dzieci w wieku 6–14 lat to 10–20 kropli
podawane 3–5 razy dziennie. Dzieciom w wieku 1–6 lat należy podawać lek Espumisan w ilości 10 kropli 3–5 razy dziennie. Jeśli
natomiast lek Espumisan ma być podawany niemowlętom, zaleca się wykorzystanie 5–10 kropli produktu – w tej formie lek można
podać dziecku na łyżeczce lub wymieszać z pokarmem. W czasie stosowania leku Espumisan nie należy pić napojów gazowanych. Jeśli
po 3 dniach stosowania leku pacjent nie zaobserwuje poprawy lub jego dolegliwości się nasilą, należy skonsultować się z lekarzem. Lek
nie powinien być stosowany dłużej niż 14 dni bez konsultacji z lekarzem. Dawkowanie leku przy innych wskazaniach należy sprawdzić w
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ulotce.

Dotychczas nie zostały zgłoszone żadne działania niepożądane leku Espumisan. Jeśli jednak pacjent zaobserwuje u siebie skutki
uboczne produktu leczniczego, powinien skonsultować się z lekarzem. Lek Espumisan ma natomiast przeciwwskazania do stosowania.
Nie powinien być wykorzystywany w przypadku nadwrażliwości na składniki produktu oraz na 4-hydroksybenzoesan. Krople nie powinny
być też podawane dzieciom, które nie ukończyły jeszcze 1. miesiąca życia.

Skład
Substancja czynna: 1 ml kropli(25 kropli)zawiera 100 mg simetikonu.

Wskazania i działanie

Leczenie objawowe zaburzeń żołądkowo-jelitowych związanych z nadmiernym gromadzeniem gazów (wzdęcia), również po
zabiegach chirurgicznych
Środek pomocniczy w przygotowaniu pacjentów do badań jamy brzusznej (badania radiologiczne, ultrasonograficzne,
gastroskopowe); w badaniach z zastosowaniem podwójnego kontrastu jako substancja dodatkowa podawana razem ze
środkiem cieniującym
W leczeniu wspomagającym kolek jelitowych u niemowląt powyżej 1 m.ż. oraz w zatruciach środkami powierzchniowo
czynnymi jako środek zmniejszający pienienie treści przewodu pokarmowego.

Simetikon obniża napięcie powierzchniowe pęcherzyków gazu zawartych w pokarmie i śluzie przewodu pokarmowego, powodując ich
pękanie i wchłanianie przez ściany jelit lub wydalenie. Podczas wykonywania badań ultrasonograficznych i radiologicznych: żołądka, jelit,
trzustki, pęcherzyka żółciowego i nerek zapobiega nakładaniu się gazów i pieniącej treści pokarmowej na obraz badanych narządów.
Simetikon nie wchłania się z przewodu pokarmowego i jest wydalany w postaci niezmienionej.

Dawkowanie
Niemowlęta: 5-10 kropli należy dodać do butelki z mlekiem lub podać na małej łyżeczce przed każdym karmieniem.
1-6 lat: 10 kropli 3 do 5 razy dziennie.
6-14 lat: 10-20 kropli 3 do 5 razy dziennie.
Młodzież i dorośli: 20 kropli 3-5 razy dziennie.

Przeciwwskazania
Nadwrażliwość na składniki preparatu i 4-hydroksybenzoesan. Kropli nie stosować u dzieci do ukończenia 1 m.ż. Podczas stosowania
preparatu nie należy pić napojów gazowanych.

Informacje dodatkowe
Przed użyciem zapoznaj się z ulotką dołączoną do opakowania, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań
niepożądanych i dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania i przechowywania produktu leczniczego, bądź skonsultuj się z
lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.
Służymy Państwu pomocą pod adresem bok@aptekaotc.pl.
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